
 ؛مث تولوا صار هذا ليس إال يف بين إسرائيل السابقني: لو قال )) ثم توليتم ((كذلك هنا   )) إياك نعبد ((وقلت: 

ويش يشمل ؟ حىت املوجودين يف عهد  ؛هو نازل يف عهد الرسول عليه الصالة والسالمفلكن إذا قال: مث توليتم, 

الفائدة هنا  ؛ تكونيعين توليتم يا بين إسرائيل من اآلن إىل ما سبق )) ثم توليتم ((الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

هل أسالفهم كلهم تولوا ؟ إال قليال منهم حىت  :وفيها أيضا ثانية ؛خلفهم هو انتقال الكالم من أسالفهم إىل

اهللا بن سالم  فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصالة والسالم مثل عبد ؛الذين يف عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا

قرظي فإنه من بين الناس إذا مسعتم فالن أوكثري أيضا عدة  ؛رضي اهللا عنه فإنه آمن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم

  قريظة من اليهود أسلموا نعم.

يعين إال  )) إال قليال منكم (( ؛أعرضتم عن الوفاء ذا امليثاق )) توليتم (())  إال قليال منكمثم توليتم  (( 

قام القوم إال زيدا وجب  :ألنك إذا قلت ؛االستثناءهنا منصوب على أيش؟ على  ))قليال((نفرا قليال منكم و

؛ قلنا يقرأ قام القوم إال زيدد حوا ءجيي ؛إذا قال القائل ويش نصبته؟ نقول شف االستثناء ؛تنصب زيدأن عليك 

  ثناء جيب أن يكون منصوب إذا كان الكالم تاما موجبا.ألنه يف االست ؛هذا خطأ ما يصح يف اللغة العربية

وذلك أن  ؛يعين توليتم يف إعراض ؛)) توليتم وأنتم معرضون اجلملة هنا حالية منكم وأنتم معرضون إال قليال(( 

ولكن إذا توىل مع اإلعراض فإنه ال يرجى  ؛لكن قلبه متعلق مبا وراءهو املتويل قد ال يكون عنده إعراض قد يتوىل 

إال  ((        أو ما فهمتم؟ املتويل املعرض أشد من املتويل غري املعرض ،لتوليه أن يكون يقبل بعد ذلك وهذا أشد
ثم  (( :)) وهذه اجلملة وأنتم معرضون حملها نصب على احلال من التاء يف قوله قليال منكم وأنتم معرضون

   .))  توليتم

  التوىل هو اإلعراض ؟ لطالب:ا 

 ،ألن اإلعراض معناها بالقلب ر؛لكن إذا قرن معه البد أن يفس ؛التويل معناه ترك الشيء وراء الظهر ،ال الشيخ :

   جوعمعه الر  يؤملالتويل ال ميكن أن يكون معه أن  يعين معناه والتويل بالبدن

يذكرهم  ؛يعين واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم )) وإذ أخذنا ميثاقكم ثم توليتم إال قليال منكم وأنتم معرضون ((   

ما هذا امليثاق وامليثاق تقدم معناه العهد لكن ما هو امليثاق الذي حصل  ؛عليهم ها اهللا تعاىل بالعهود اليت أخذ

بسفك الدم واملراد  ؛وسفك الدم إراقته ؛السفك والسفح مبعىن واحد )) كمء ال تسفكون دما ((والوثيقة ؟ أوال 

يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها  المرئال يحل  القتل كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مكة: (
أي ال  )) كمء دما             ال تسفكون ((وقوله:  ؛) أيش معىن يسفك فيها دما؟ يقتل نفسا حمرتما دما

لكن  ؛بعضكم ءكم أي دماء واحد يريق دم نفسه؟ دماكم هو ء كيف دما  )) كمء دما ((تريقوها بالقتل وقوله: 



ذمة  وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( ؛األمة الواحدة كاجلسد الواحد ،األمة الواحدة كاجلسد الواحد
 ،) فاألمة الواحدة كأا جسد واحد مفهوم؟ نعم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم االمسلمين واحدة يسعى به

   طيب.

 ؛اإلنسان ما هو خمرج نفسه من داره))  أنفسكم (()) نفس الشيء  تخرجون أنفسكم من دياركم(( وال  

)) أي هذا اجلالء فال عدوان  تخرجون أنفسكم من دياركموقوله: ((    ولكنه خيرج بعضهم يعين خيرج قومه.

مثل القتل ورمبا يكون  هو ـ والعياذ باهللاـ وال شك أن اإلجالء عن الوطن  نعم؟ بقتل وال عدوان بإجالء عن الوطن

ألن اإلنسان يعيش ذليال ، ذليال إذا أخرج من بلده يعيش ذليال من وجهني: من وجه أنه غلب على بلده  ؛أشد

لذلك صار إخراج األنفس  ؛صار غريبا ليس عائشا بينهم غريبا من وجه آخر أنه صار يف البلد الثاين ؛وهذا ذل

)) مث بعد هذا  تشهدون         خرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم وال تمن الديار مقارنا للقتل (( 

وشهدمت عليه ومل يكن اإلقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم بل هو باق ال زال نعم؟   ،وأقررمت به ،امليثاق بقيتم عليه

       وبعد هذا امليثاق واإلقرار به والشهادة عليه بعد هذا

يعين يا هؤالء وليست خرب  أيش معىن هؤالء ؟ )) ثم أنتم هؤالء (())  تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤالء((       

أنتم ال  :فنقول ؛وهؤالء خربه أنتم مبتدأ )) ثم أنتم هؤالء (( :بالنحو ويقول قد جييء طالب علم مبتدئ ؛املبتدأ

كان يف عهد الرسول صلى اهللا   واخلطاب ملن ؛وهؤالء منادى حذف منه حرف النداء يعين مث أنتم يا هؤالء مبتدأ

تقتلون  ((     ، املبتدأ تقتلون هي خرب مبتدأهي خرب  )) هؤالء تقتلون (( ؛ألنه جرى بينهم حرب ؛عليه وسلم
  ابن مالك ويش يقول يف األلفية؟ ال مفرد ؟ إخربه هنا مجلة و  )) أنفسكم

  "يأيت ويأيت مجلة خرباو :"الطالب: 

 )) تقتلون أنفسكم (( ؛وهي مجلة خرب مبتدأ )) تقتلون ((هذه أتى مجلة  "مجلةومفردا يأيت ويأيت " : الشيخ

ديار وهذا وقع بني طوائف خترجوم من ال))   وتخرجون فريقا منكم من ديارهميعين يقتل بعضكم بعضا (( 

ديارهم  اليهود قرب بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم حصل منهم أم قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من

 .  

 ؛تاءالبتشديد الظاء املبدلة من  )) تظاهرون (()) عندي فيها قراءة  تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان مث قال: ((

هو الذي  تتظاهرون وتظاهرون أي تعالون ألن الظهور معناه العلو قال اهللا تعاىل: (( )) ظاهرونت ((وأصل 
 ؛من الظهر الظهورالعلو )) يعين ليعليه نعم؟ ومسي  الدين كلهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

أيش الفرق  ؛اإلمث والعدوان ؛أي تتعالون عليهم باإلمث والعدوان )) تظاهرون ((فقوله:  ؛ألن ظهر احليوان أعاله



كل عدوان معصية وليست كل معصية عدوانا إال على   ؛عتداء على الغريبينهما ؟ اإلمث املعصية والعدوان اال

 ؛لكن على غريه ال ؛مثال يشرب الدخان هذا عاص ومعتد على نفسه هذا ظامل على نفسه الذي فالرجل ؛النفس

تظاهرون  ((        وهلذا قال:  ؛الذي خيرجه من بلده آمث ومعتد ؛الرجل الذي يقتل معصوما هذا آمث ومعتد
فهم  ؛االعتداء على الغري بغري حق واجلور عليه )) والعدوان ((املعصية  )) اإلثم (())  دوانعليهم باإلثم والع

والعياذ باهللا هؤالء بعد ما أخذوا عنهم امليثاق مع اإلقرار والشهادة مع ذلك ما قاموا به أخرجوا أنفسهم من 

نذكرها يف املستقبل إن شاء أنا دة بيننا وفيها فوائد ما على حسب القاع ؛ديارهم وتظاهروا عليهم باإلمث والعدوان

  .بعد اهللا

 (    إمنا هل وجد من هذه األمة من فعل مثلهم ؟ نعم وجد، وجد تصديقا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

يقتل  ،) لقد وجد من املسلمني من أخرجوا أنفسهم من ديارهم، من قتلوا أنفسهم لتركبن سنن من كان قبلكم

  رج بعضهم بعضا من دياره.بعضهم بعضا وخي

  ال ؟إللتبعيض و  هذه من )) من ديارهم (( شيخ: الطالب

   أي نعم.لالبتداء ال هذه   الشيخ :

ف و ش )) تفدوهم ((ويف قراءة  )) تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم (( 

  :ويقال )) أسارى (( ؛يعين جييئون إليكم )) يأتوكم ((ال يؤتوكم؟ إيأتوكم و  )) إن يأتوكم أسارى (( :التناقض

ما  ،واألسري هو الذي استوىل عليه عدوه وال يلزم أن يأسره باحلبل ،لكن ما هي قراءة أسارى مجع أسري  أسرى

وخترجون فريقا منكم من  ،يقول اهللا لليهود أنتم اآلن تقتلون أنفسكم ؛لكن الغالب أنه يؤسر به ؛هو الزم

يعين فككتموهم من األسر  متعالون عليهم باإلمث والعدوان مث تتناقضون إذا أتوكم أسارى فديتموهوت ،ديارهم

فهل هذا  ؛ألنه واجب عليهم هذا واجب عليهم أن يفدي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض األذى ؛بفداء

يعين تفدوهم املأسورين  )) وهو محرم عليكم إخراجهم وهلذا قال: (( ؛ال ال؟ إميان ببعض وكفر ببعضإإميان و 

ما قمتم باإلميان بالكتاب كله  ـ والعياذ باهللاـ فأنتم  ؛إخراجهم من أين؟ من ديارهم ؛إخراجهموهو حمرم عليكم 

واالستفهام هنا لإلنكار والتوبيخ والفاء هنا يف  ؟)) فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأ وهلذا قال: ((

من يعرف املعطوف عليه ؟ نعم  ؟املعطوف عليهوين  حرف عطف واملعطوف عليه حجاج؟ )) فتؤمنونأ ((قوله: 

  ؟حممد

  حمذوف الطالب: 

  ويش التقدير؟  الشيخ:



  يقدر حبسب السياق هناالطالب: 

وفيه وجه آخر للنحويني إن  ؛أتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟أتناقضون مثال   الشيخ:

اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف وفيه تقدمي أن نقول  ؛املعطوف يعين ما حاجة أن نقدر معطوف عليه

وقلنا لكم من األحسن إن هذا أحسن ألنه  ا؛وهذه أمثاهلا مرت علينا كثري  )) فأتؤمنون ((وتأخري واألصل: 

لكن إذا قلت الفاء  ؛اإلنسان أحيانا ما يأيت ويش الكلمة املناسبة ن التقدير يف احلقيقة أحيانا يعوزأل ؛أسهل

كل مهزة يأيت بعدها حرف عطف فهذا   ،وهذا الذي ذكرنا يف كل مهزة يأيت بعدها حرف عطف ؛حرف عطف

واملعطوف عليه إما  ؛سبيلها أن جتعل اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف أول واو أو مث حسب ما يأيت بالكالم

أي  االستفهام  سب السياق وإما ما سبق ويكون يف الكالم تقدمي وتأخري بني حرف العطف وبني ومهزةمقدر حب

 ؛أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ،يعين معناه فأتؤمنون على هذا الوجه ؛نعم

هذا الذي يعبد اهللا على هذه الطريق حقيقة مل  ما تنفذونه؛ نفذونه والذي ما يناسبكم ترتكونهتالذي يناسبكم 

أهال وسهال وعلى العني والرأس حنكم الكتاب  :إذا صار احلكم الشرعي يناسبه قال ؛يعبد اهللا وإمنا عبد هواه

أو لعلنا ما فهمنا املعىن  نعم؟ وإذا صار احلق عليه أو ما حيبه واهللا هذا حيتاج إىل تأويل ؛والسنة ونذعن هللا ورسوله

اآلن  دون تأويل وبدون أي شيء نعم؟ يفاهللا مباشرة يعين صراحة ب يو لعله ينزل على بعض احلاالت أو يعصأ

واهللا هذا مذهب أيب يقول يف نفسه س اجدا حىت بعض الن ين فيه كثري  ،من األمة من يفعل هكذا؟ أي نعم

 ،حلنابلة يأخذ مذهب احلنابلةموضع آخر مذهب أيب حنيفة أشد من مذهب ايف دخل جييء  حنيفة سهل املسألة

جييء مذهب إمام مالك  ،ذهب الشافعياملكلهم يأخذ   همجييء يف موضع الثالث مذهب الشافعي أسهل من

حيب بطنه وحيب األكل ومالك واحد نعم  ،يقول مالك إمام دار اهلجرة نعم نأخذ املذهب ألنه أسهل املذاهب

ت حالل إال أشياء بسيطة يقول مذهب مالك هو املذهب احليوانا مجيعمعروف يتوسع يف املأكوالت يقول 

هل هذا مؤمن  ؟ولكنه يف مسائل أخرى ما يوافق على هذا ويش رأيكم فيه ؛يأكل ما هب ودبيبدأ الصحيح و 

ويأخذ بأقوال أهل العلم إن وافقت هواه وإال  ،شريعة اهللا ما هو يروح يتتبع الرخص ألن الذي يتبع ؛حقا؟ ال

يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خالف هواه واضح؟ من هذا العامل هذا العامل أقرب إىل الصواب يعرف إن  ؛تركها

حىت رمبا عمل مبذهبني يف هذا هو الواجب على املسلم أما إنك كل مسألة يتبع فيها رأي عامل إذ وافقت هواه 

يف السنة األخرى مذهب فالن  ذي يناسبهلاو  ه،يف هذه السنة مذهب فالن يأخذ ذي يناسبهلايكون  ؛حالني

  ؛فيأخذ به

  يف احلج  الطالب: 



فقال أنا داخل املذهب الشافعي  نعم؟ إنسان مثال أكل حلم إبل ومس امرأة لشهوة ؛وغري احلجيف احلج   الشيخ:

أو  ؛باملذهب من يرى إن مس املرأة لشهوة ال ينقض الوضوء ذخيأو  ،حلم اإلبلأكل يف أنه ال ينتقض وضوئي ب

لو متس يده توضأ؛ ألن الشافع يرى أن مس املرأة مطلقا ينقض الوضوء  ؛احلنابلة أن مس املرأة مطلقا مذهب

 أخذ مذهب احلنابلة يف عدم نقض الوضوءأنا وقال  ،فهذا الرجل صافح امرأة وهز يدها وكيف أنت كيف حالك

اآلن غري صحيحة على نقول صالتك  ي؛صلأمبذهب الشافعي يف عدم نقض الوضوء بلحم اإلبل و  ويأخذ 

والشافعي يقول ما     ألن احلنابلة يقول صالتك ما صحت ألنك أكلت حلم اإلبل  ؛املذهبني غري صحيحة

أنا حر فيما أخطأت فنقول له ليس هذا بصحيح  عليكمولكنه هو ما يهمه ما  ؛امرأةصحت ألنك مسست 

قال بعض العلماء: إن من تتبع الرخص تزندق، املعروف فسق لكن بعضهم  ألن هذا تالعب بدين اهللا ولذلك؛

يؤمنون  ((هؤالء يقول اهللا عنهم: ؛ما أراد اهللا سبحانه وتعاىل ذه العبادة أنه ألن حقيقة األمر  ؛يقولون تزندق
وهذا ليس  )) الذي يوافقهم يؤمنون به والذي ما يوافقهم يكفرون به ويردونه ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

   دأب العابد هللا سبحانه .

ه إال ؤ فما جزا (()) أعوذ باهللا  فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي في الحياة الدنيا قال اهللا تعاىل: ((
النفي  ،ما عملت نعرف قرأنا يف ألفية ابن مالك ؟ إن احلجازي تعمل والقرآن بلغة احلجاز ةاحلجازي ما )) خزي

  البيت: او ءوابن مالك رمحه اهللا يقول يف األلفية اقر  اهلذا بطل عمله ؛فما جزاء إال انتقض

  ... ِإْعَمالَ  :"

     "اْلنـْفي بـََقا َمعَ  ِإنْ  ُدْونَ  َما ُأْعِمَلتْ  لَْيسَ  ِإْعَمالَ " الطالب:

هنا ما بقي النفي ولذلك ألغي عمله ؛"  زُِكنْ  َوتـَْرتِْيبٍ  اْلنـْفي بـََقا َمعَ  ِإنْ  ُدْونَ  َما ُأْعِمَلتْ  لَْيسَ  ِإْعَمالَ  الشيخ :"

 ؛واملعىن اجلزاء هو إثابة العامل على عمله ؛اجلزاء واملعاداة واملعاقبة معناهم واحد أو متقاربو  )) هؤ فما جزا ((

 الذل ((ـ  أيش معىن اخلزي؟ اخلزي الذل والعياذ باهللا ؛يعين ما ثوابكم على عملكم هذا إال خزي يف احلياة الدنيا

ويف قراءة أظن القراءة  )) عما يعملون (( )) مة يردون إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل عما يعملونالقيويوم ا

غافل عما ب قوله: ((طيب  ؛واهللا أعلم ))عما يعملون((الذي يف املصحف وفيها قراءة:  ))تعملون((املشهورة 

  تنسون ما ما أكثرال ثبوتية؟ إسلبية و  )) تعملونوما اهللا بغافل عما  ((هذه صفة سلبية وإال ثبوتية ؟  )) يعملون

هنا وما اهللا ف ؛قلنا إن صفات اهللا نوعان سلبية وثبوتية ؟ الثبوتية هي اليت أثبتها اهللا لنفسه والسلبية هي اليت نفاها

    ال إثبات ؟ إبغافل نفي و 

  )) الضمري يعود على من ؟  وإذ أخذنا ميثاقكمقوله: (( 



  ؛إسرائيلعلى بين  الطالب:

  ما معىن امليثاق؟   نعم  الشيخ :

  .امليثاق العهد الطالب:

  ما وجه مشاته للميثاق ؟  الشيخ : 

   العهد يعىن؟ كون اهللا قد أخذ عليهم عهدا  الطالب:

   ال من ناحية اللغوية؟  الشيخ :

  عن خارج العهد حيجزهألن العهد يوثق اإلنسان و  : الطالب

  ؟ اإلنسان بالرباط وشبههيعين كما يوثق   الشيخ :

  نعم.: الطالب

   ما املراد ا عبد اهللا ؟ )) ال تسفكون دمائكم ((قوله:  الشيخ : 

  ؛ ال تقتلوا أنفسكم :املراد: الطالب

   ..........نعم؟  الشيخ :

  ال تقتلوا النفس املعصوم: الطالب

 )) تسفكون دمائكم ((املراد بسفك الدماء قتل النفس. طيب قوله:  سفك الدماء قتل النفس؟باملراد  الشيخ :

   ميكن واحد يسفك دمه ؟ هل

  ؛على بين إسرائيل يوقعيقتل أحد نفسه فإمنا  ،ال: الطالب

  أليش ملاذا؟  الشيخ :

  )) وال يقتل بعضكم بعض((  فإنه من قتل مسلما: الطالب

  تقتل نفسك ؟قال لكن أليش  الشيخ :

  األمة كالفرد أنإشارة إىل أن الفرد من األمة  : الطالب

  .نعم كالفرد كاجلسد الواحد فقتل واحد منهم كأنه قتل لنفسه  ،األمة كالفرد نعمأن   الشيخ :

  يا إبراهيم ؟  )) هؤالء ((أيش إعراب  )) ثم أنتم هؤالء ((قوله:  

  مث أنتم يا هؤالء: الطالب

  ويش إعرابه ويش تكون ؟  الشيخ :

  منادى: الطالب



  ؟  مبتدأربخ يكون يصح ما ؛نداءالحذفت منه ياء  الشيخ :

  ال  الطالب:

  ؟ وين خرب املبتدأ الشيخ :

  ما يصلح  الطالب:

  أين خربه ؟  الشيخ :

  خربه؟ :الطالب

  أنتم أين خربه؟ ،أي نعم  الشيخ :

  أنفسكم : الطالب

  صاحل؟ ؛حلمث أنتم أنفسكم ؟ ما يص  الشيخ :

  )) أنفسكم تقتلون (( الطالب:

  ويش معناه يا أمحد ؟  )) تظاهرون عليهم ((. قوله: ))  تقتلون أنفسكم ((مجلة  الشيخ : 

  نتعالو : الطالب

  )) كيف معىن تعالون؟ تظاهرون عليهم ((؟ نتعالو  الشيخ : 

   قيل باالعتداء  الطالب:

  تظاهرون عليهم .ه أعانه )) ظاهر  ونتظاهر  ((قيل تعينون أيضا و  الشيخ : 

  أيش معناه يا حممد إمساعيل ؟ معىن أسرى))  وإن يأتوكم أسارى ((وقوله:  

  أي أسري : الطالب

  ؟ ))  تفادوهم ((ومعىن   الشيخ :

  يقدموم شيئا من املال الطالب:

   ؟كيف  ما يف أسئلة  اآلن مناقشة  الشيخ :

  يقدمون املال. الطالب:

األوس واخلزرج كانوا عبدة أوثان قبل اإلسالم وكان يكون بينهم حروب وقتال  الذين هم هؤالء احللفاء الشيخ :

اخلزرج على من؟ على األوس مث تقوم بنو  نري يعينو ضنالهم على قومهم مثال بنو ءلفاحفيأيت اليهود ويعينون 

أحد منهم أسري  قريظة مع حلفائها األوس فيقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه حمرم عليهم يف التوراة مث إذا أخذ

ري طلبوا قدموا فداء له النضجاءوا يفدونه يعين يأخذونه بفداء مثال إذا أسر األوس أحدا من النظري من بين 



تسفكون دمائكم وال تخرجون ال  : ((ألنه شوفوا العهد الذي أخذ عليهم فصاروا بذلك متناقضني ؛ليأخذوه
هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من  أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم

 ((  ؛ال تشتغلون بالكتابة بعدين إن شاء اهللاأنتم ال ال؟ انتبهوا يا إخواين للدرس أنتم إ)) نقضوا العهد و  ديارهم

 ،ال ال؟ نقضواإو  يف املسألتني)) نقضوا العهد  ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

)) هذه من مجلة العهد يعين أخذ عليكم العهد أيضا أم إن أسروا وجب  م أسارى تفادوهمكوإن يأتو  ((طيب 

  .عليكم أن تفدوهم فهمتم؟

)) هذه اجلملة عائدة على ما سبق يعين خترجون أنفسكم من دياركم  وهو محرم عليكم إخراجهممث قال: ((  

فصاروا اآلن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون  ؛وتظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وهو حمرم عليكم إخراجهم

فصاروا  ؛واإلخراج ال يؤمنون به النفس ومسألة قتل ؛كيف يؤمنون ؟ يف مسألة الفداء يؤمنون به ويفدوه  ؛ببعض

وال  ،أن ال يقتلوا أنفسهم :وهو عهودثالثة  نفالذي أخذ عليهم اآل؛ ؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضي

 تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان ((إن قوله:  :وقيل ؛فوفوا بواحد وتركوا اثنني ؛ويفدوهم ،خيرجوها من ديارهم
بأنفسكم وال  يعين أنتم ال تفعلون ؛حدا عليهمأيضا من مجلة العهد يعين أنكم ال تظاهرون عليهم ال تعينون أ ))

 ؛وا كم ؟ ثالثا منها وآمنوا بواحدةضونق ؛اتقر ففعلى هذا يكون فيكن العهد مشتمال على أربعة  ؛تعينون أحدا

  .)) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه وهلذا وخبهم اهللا بقوله: ((

املراد باجلزاء أيش؟ العقوبة ما عقوبته إال خزي يف احلياة ))   فما جزاء من يفعل ذلك منكم طيب قوله: (( 

بين قريظة قتلوا يف اخلزي الذي أصام يف الدنيا واضح جدا،  ؛مة يردون إىل أشد العذاباالدنيا ويوم القي

هم النيب عليه الصالة والسالم من ديارهم كما ويف بين النضري أجلوا أجال ؛هم وذريتهمؤ ومقاتلتهم وسبيت نسا

والعياذ ـ زي الدنيا اخل)) وهذا من  يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ال اهللا تعاىل يف سورة احلشر: ((ق

))  مة يردون إلى أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملوناويوم القي أما يف اآلخرة فإن هلم العذاب (( ـ  باهللا

ري حيث أخذ عليهم العهد يف هذه األمور ضقريظة وبين الن معىن اآلية متاما وأا خطاب ملن من؟ بين فهم وبذلك

   عض.بولكنهم وفوا بالبعض وتركوا ال

  )) نعم؟ ولقد آتينا موسى الكتاب  قال اهللا تعاىل: (( ؛درس اجلديد اآلنالطيب سنبدأ 

  )) أولئك الذين ((: الطالب

   نعم:الشيخ 



 ؛املشار إليه هؤالء اليهود الذين نقضوا العهد )) أولئك (())  باآلخرةأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا ((  

لوا اآلخرة فاآلخرة عندهم مزهود فيها ذاالشرتاء هنا مبعىن االختيار يعين أخذوا الدنيا وب ؛اشرتوا الدنيا باآلخرة

لذين وما أكثر الذين يشبهون اليهود يف وقتنا هذا من املسلمني ما أكثر ا ؛مبيعة والدنيا مرغوب فيها مشرتى

 ، القراء كثريونيشرتون الدنيا باآلخرة على الرغم من كثرة العلم يف الوقت احلاضر لكنه كثر القراء وقل الفقهاء

نعم؟ يشرتون  على بصرية ـ والعياذ باهللا ـ والعلم كثري واحلجة قائمة ولكن أكثر الناس يعصون اهللا سبحانه وتعاىل

يقال الغش حرام ولكنهم  ؛يف البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبونقال مثال الكذب يو  ؛احلياة الدنيا باآلخرة

ئكم جيب أن تتبعوا فيها ما هو األمور حرام ولكنهم خيونون، يقال الوالية على نساوالة يغشون، يقال خيانة 

فصار يف أمة املسلمني اليوم أناس يشبهون  ؛وعلى هذا فقس ،ح هلم ولكنهم يتبعون ما هو أصلح ألنفسهماصل

زهدوا يف اآلخرة وال كأا شيء ولكنهم عضوا على الدنيا  ،الء اليهود يف كوم اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرةهؤ 

   هم ـنسأل اهللا السالمة وأن يهدينا وإياـ بالنواجذ 

  اسم تفضيل )) الدنيا ((وصفت هذه احلياة بالدنيا و )) الحياة الدنيا (( )) الدنيا ((وقوله:  

  ال: الطالب

هذا الدنو دنو املنزلة أو كان يقال رجل أدىن وامرأة دنيا من الدنو سواء   ؛ال؟ اسم تفضيل مذكره أدىن:  الشيخ 

هي ف؟ الدنيا  وىلاألال ال؟ أين إألا سابقة لآلخرة و  ؛فالدنيا يف احلقيقة تتصف بدنوين: دنو الزمن ؛دنو الزمن

اسم  :)) ومعىن قولنا تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقىبل  أقرب، ودنو املرتبة واملنزلة كقوله تعاىل: ((

ميزان  ن ميزان الصريف هلاال ، اسم تفضيل من جهة الوزن الصريف أل ؛تفضيل ما هو معىن أن فيها فضل يعين

  الدنيا يقولون هي؟ ؛يسمونه اسم التفضيل

  :  معىن الدنيا الطالب

  أنت فهمت معىن غري الذي أنا أريد أي نعم.  ؛احلقري  الدنيا احلقري الشيخ :

  ال على املثمن ؟ إالباء هذه للبدل وهي تدخل دائما على الثمن و  )) ةباآلخر ((طيب وقوله: 

  على املثمن الطالب:

إذا الثمن عندهم اآلخرة  ؛اشرتيت الثوب بالدينار ؛الباء تدخل على الثمن ،ال على الثمن يا أخي  الشيخ :

         وجل:  كما قال اهللا عز  هي هي احلياة اآلخرة واحلياة اآلخرة )) ةاآلخرب ((وقوله:  ؛واملثمن الدنيا ل،ذو بم

احلياة الكاملة وهلذا جاءت على هذا الوزن  )) الحيوان ((الدنيا حياة واآلخرة حيوان ومعىن  )) هي الحيوان ((

  .أكمل ما يكون هي حياة اآلخرة باأللف والنون للداللة على أا كاملة



يعين ال يهون ال زمنا وال  )) ال يخفف (( ـ )) أعوذ باهللا(( فال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرونقال:   

وقال الذين في النار لخزنة مينعون من عذاب اهللا ((  )) وال هم ينصرون ((وهل يدفع عنهم ؟  ؛شدة وقوة
وال  ،ئسون ما قالوا أخرجنا من النار خيفف عناا)) أعوذ باهللا ي العذاب دعوا ربكم يخفف عنا يوما مناجهنم 

يتمنون من العذاب خيفف عنهم يوما  ـ أعوذ باهللا )) ـ يخفف عنا يوما من العذاب ((قالوا خيفف عنا دائما 

من األبدي  أبد والعياذ باهللا يتمنون أم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا ،واحدا من أين؟ مما ال اية له

أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا  يقال هلم: ((فولكن ذلك ال حيصل هلم ـ والعياذ باهللا ـ السرمدي 
إذا هنا  ـ والعياذ باهللاـ )) ما هو نافعهم  وما دعاء الكافرين إال في ضاللال ال؟ (( إنفعهم و ي)) طيب  فادعوا

وما أعظم األمر  )) وال هم ينصرون ((ال يف بعض األحيان ؟ أبدا إو  أبدا )) ال يخفف عنهم العذاب ((يقول: 

  لو أن القلوب وعيت ولكن أكثر القلوب يف غفلة نسأل اهللا أن يوقظ قلوبنا وإياكم .

  )) نعم؟ ولقد آتينا موسى الكتابمث قال اهللا تعاىل: (( 

   تقدمنا كثري شيخنا الطالب: 

  من أين؟..........نقف على هذا ونأخذ الفوائد السابقة صحيح الظاهر أننا [مبطني ] ؛فوائد؟ نعم : الشيخ 

  ))؟  وويل مما يكسبون (( الطالب:

   . نعم: هذا مبتدأ الفوائد الشيخ 

 لقوهلم: (( ؛)) أن اليهود يقرون باآلخرة وأن هناك نارا وقالوا لن تمسنا النار طيب يستفاد من هذه اآلية : (( 

  )). تمسنا النار إال أياما معدودة قالوا لن

 اواألقرب أنه كذب األقرب أنه كذب وأ ؛الفائدة الثانية: أم قالوا على اهللا ما ال يعلمون إما كذبا وإما جهال

  )). يقولون لن تمسنا النار إال أياما معدودة دعاوي باطلة ((

اهللا  عندأتخذتم  واحد من أمرين وكالمها منتفي ((ألنه حصر هذه الدعوى ب ؛الفائدة الثالثة: حسن جمادلة القرآن
ال منقطعة؟ على إهنا متصلة و  )) أم (()) وهذا طبعا على القول بأن  عهدا أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون

تخذتم عند اهللا عهدا أ ((أما على القول بأا منقطعة فإنه ليس فيها إال إلزام واحد وهي  ؛القول بأا متصلة
  وعلى كل حال ففيها حسن جمادلة القرآن . )) يخلف اهللا عهدهفلن 

الفائدة الرابعة: أن اهللا سبحانه وتعاىل لن خيلف وعده فهمتم؟ وكونه ال خيلف الوعد يتضمن صفتني عظيمتني 

 )) دال يخلف الميعا ((فقول اهللا جل وعلى:  ؛ألن خملف الوعد إما لكذب وإما لعجز ؛والقدرة ،: الصدقامه



 ؛ده؟ قد يغفره أي نعم قد يغفرهيلكن هل خيلف وع )) وعده ((وقوله:  ؛على كمال صدقه وكمال قدرته دليل

  لكن هذا كمال هذا كمال ومدح قال الشاعر: 

  "ي ومنجز موعديدوإني وإن أوعدته أو وعدته   لمخلف إيعا"

 "ي ومنجز موعديدلمخلف إيعا"وإين وإن أوعدت أو وعدت، أوعدته يف الشر ووعدته يف اخلري وهلذا قال  

)) طيب هنا وعد  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءفاهللا تبارك وتعاىل قد يعفوا (( 

  منها هذا وعد. مث خيرجوند ما متسهم النار إال أياما معدودة لو كان اليهو  هال وعيد؟ وعد ألنإو 

))  (( أم تقولون على اهللا ما ال تعلمونلقوله:  ؛لى اهللا بال علمالفائدة اخلامسة :أن من دأب اليهود القول ع

فهمتم؟ من قال عليه مبا  ؛والقول على اهللا كما سبق يف التفسري يتضمن القول عليه يف أحكامه ويف ذاته وصفاته

اهللا بال ه وصفاته فقد قال على ئومن قال شيئا من أمسا ؛ال يعلم يعين حلل أو حرم فقد قال على اهللا بال علم

حتتمل اليد احلقيقية و اليد حتتمل القدرة  من قال ؛من قال املراد باليد القدرة فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛علم

   وحتتمل النعمة فمن قال لك إن اهللا أراد ا القدرة أو القوة؟ فيكون من قال ذلك قد قال على اهللا بال علم .

وعليه  ؛وقد للتحقيق ا كثريا يف مثل لقد أن الالم موطئة للقسم  مير علين)) هذا التعبري وقفينا من بعد بالرسل ((

 )) آتيناو ((وقوله:  ؛دوطئة له، وقاملوهي: القسم للمقدر، والالم  مؤكدات ةفتكون مثل هذه العبارة مؤكدة بثالث

فإن كان وحيا فهو  ؛وإيتاء كوين قدري ،أعطينا واإليتاء من اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني:إيتاء شرعي

إيتاء شرعي، وإن كان مما يغذي اجلسم فهو إيتاء كوين قدري على أنه قد يراد مبا يغذي اجلسم أيضا اإليتاء 

ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتيهم اهللا من فضله لقوله تعاىل: ((  ؛الشرعي
فهو إيتاء   مساجاأل ااألرواح فهو إيتاء شرعي وما كان مادة يتغذى  ا ى)) املهم أن ما كان وحيا تتغذ ورسوله

     كوين قدري.

)) هذا إيتاء آتينا موسى الكتاب نعم؟ وقوله: ((  قدري )) هذا أيش؟ وآتيناهم ملكا عظيما قوله تعاىل: ((   

إسرائيل عليه الصالة  تقدم أنه أكرب أنبياء بين )) موسى ((قوله:  ؛شرعي أمرشرعي يعين الذي أويت شرعا 

  والسالم وأرسل إىل فرعون وإىل بين إسرائيل.

والكتابة املعروفة وهي املأخوذة من الكتب مبعىن اجلمع ومنه الكتيبة كتيبة  ؛مبعىن املكتوب )) الكتاب ((وقوله:  

 وقفينا ((      ؛وأي كتاب هو؟ التوراة ؛واملراد بالكتاب هنا املكتوب فهو فعال مبعىن مفعول ؛اخليل ألا جمتمعة

  عىن أتبعنا ألن التابع يأيت يف مب )) قفينا ((أي أتبعنا  ))


